
SEFAC realiza consultas públicas sobre o 
Plano Ambiental de Conservação e Uso do 

Entorno de Reservatório Artificial

18 Jornal da
Serra do Facão Energia
janeiro a junho de 
2017

Responsabilidade. Comprometimento. Sustentabilidade.

A fim de informar a população sobre o plano para conservação 
e uso do reservatório da Usina Hidrelétrica Serra do Facão, 
a SEFAC realizou duas consultas públicas exigidas pelo 
Ibama para a aprovação do Pacuera [Plano Ambiental de 
Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial]: 
uma na cidade de Catalão, no dia 23 de março; e outra, no 
dia 24 de março, em Campo Alegre de Goiás. Participaram 
produtores rurais, secretários municipais, representantes do  
Ministério Público, vereadores e comunidade em geral. 

Em ambas as consultas públicas, a mesa diretora foi 
composta pelo coordenador do Núcleo de Licenciamento 
Ambiental da Superintendência Ibama-MG, Sebastião 
Pires, os analistas ambientais Irene Frayha e Rodrigo 
Herles, o Diretor-Presidente da SEFAC, Luiz Albuquerque, 
o Gerente Socioambiental e Jurídico Pablo Henriques 
Salgado e o consultor da empresa CSC Energia, Paulo César 
Ribeiro. Também participou da mesa o secretário municipal 
de Meio Ambiente de Catalão, Idelvone Mendes Ferreira,  
representando o prefeito Adib Elias, e em Campo Alegre de 
Goiás, o prefeito José Antônio Neto Siqueira.

Pablo Salgado, no Centro Integrado do Cerrado, em Catalão, durante a 
oficina comunitária sobre o Pacuera 

Consulta Pública em Catalão

Com a realização das consultas públicas, o Ibama passa a  
dispor de informações para regulamentar a conservação 
e o uso do reservatório, levando em consideração as 
necessidades da população, a preservação das APPs e o 
propósito da empresa, que é a geração de energia. 

Para o Gerente Socioambiental e Jurídico da SEFAC, Pablo 
Salgado, os bons resultados obtidos devem-se, em grande 
parte, à realização de seis oficinas comunitárias, entre os 
dias 6 a 9 de março, nos municípios de Catalão, Campo 
Alegre de Goiás, Davinópolis, Ipameri, Paracatu e Santo 
Antônio do Rio Verde. Presente em todas elas, Pablo destaca 
que a iniciativa de explicar o Pacuera com antecedência 
para a população foi um fator determinante para o êxito das 
consultas públicas. 

O consultor Paulo César Ribeiro, que também participou das 
oficinas comunitárias, respondendo as questões levantadas 
pelos presentes, comentou a importância de realizá-las para 
que a população conhecesse as propostas do plano: “Sem 
dúvida, essa etapa foi fundamental para todo o processo”.

Paulo Ribeiro, na Câmara de Vereadores de Ipameri, também participou 
da oficina comunitária sobre o Pacuera

Consulta Pública em Campo Alegre de Goiás
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SEFAC vai reestruturar a área de 
Recursos Humanos
Aprimorar a descrição de car-
gos, melhorar a definição de 
metas com os respectivos ges-
tores e facilitar a avaliação do 
desempenho profissional são 
alguns dos objetivos que a SE-
FAC quer alcançar com o tra-
balho de reestruturação de sua 
área de Recursos Humanos. 

Para concretizar esse projeto, a 
SEFAC contratou os serviços 
da CSC Energia, empresa de 
consultoria que pretende ade-
quar processos e procedimen-
tos internos, de modo a propi-
ciar uma atuação empresarial 
que proporcione maior satis-
fação pessoal aos funcionários 
e, por consequência, melhores 
resultados para a empresa. 
“Queremos mostrar o quanto 
a SEFAC se preocupa com as 
pessoas, suas necessidades, ex-
pectativas e valorização profis-
sional”, explica o Diretor Ad-
ministrativo Financeiro, Odair 
Carvalho. “Com certeza, esse 

trabalho vai marcar uma nova 
etapa na vida da SEFAC”. 

Já no primeiro contato, a ana-
lista de Recursos Humanos da 
CSC Energia, Gláucia Rocha, 
reuniu-se com os funcionários 
e a diretoria para promover 
uma dinâmica de grupo abor-
dando o trabalho em equipe e 
os resultados que podem ser 
alcançados. Cada participante 
relatou sua experiência na SE-
FAC, suas alegrias, frustações, 
as oportunidades de melhoria, 
enfim, uma visão geral de sua 
atividade profissional. 

Odair também destacou a im-
portância do comprometimen-
to de todos os funcionários 
com suas atividades. Ressaltou 
que o sucesso de qualquer em-
presa depende, em larga me-
dida, de seu corpo funcional. 
“Somos uma equipe vencedora 
e vamos trabalhar em conjun-
to”, enfatizou. 
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As serpentes são répteis. Pos-
suem corpo alongado coberto 
por escamas; não têm pálpe-
bras e nem ouvem, apenas 
sentem as vibrações do solo; 
a língua bifurcada permite ex-
plorar o ambiente. Nem todas 

são peçonhentas. No estado 
de Goiás ocorrem três espé-
cies venenosas: jararaca, cas-
cavel e coral verdadeira. Em 
caso de picada, leve a vítima 
ao hospital mais próximo para 
tomar o soro apropriado. 

Certificações

Funcionários recebem orientações 
sobre como lidar com serpentes
No dia 11 de maio, o biólogo 
da SEFAC, Fernando Cunha, 
esteve na Usina Hidrelétrica 
Serra do Facão para falar so-
bre a importância ecológica 
das serpentes e treinar os fun-
cionários para a captura desses 
animais. 

A atividade, dividida em teo-
ria e prática, foi realizada após 
ter sido relatado, em reunião 
da CIPA [Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes], 
o aparecimento desses répteis 
nas imediações das áreas de 
convivência da Usina. 

Fernando ensinou como identi-
ficar as serpentes peçonhentas, 
o que fazer em caso de aciden-
tes e como evitá-los, os sinto-

mas causados pela picada de 
cobra, e explicou o fluxograma 
de comunicação em caso de 
aparecimento de serpente na 
Usina.

A parte prática foi feita com 
uma jiboia [Boa constrictor] 
que esteve sob os cuidados 
do CETAS [Centro de Trata-
mentol de Animais Silvestres] 
antes de sua soltura em Área 
de Preservação Permanente 
da Usina, conforme termo de 
recebimento de animais silves-
tres n° 10/2016, datado de 11 
de maio de 2017. 

O manejo da serpente, orienta-
do pelo biólogo, foi feito com 
as técnicas e medidas de segu-
rança necessárias.

TREINAMENTO

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

CIPA tem nova diretoria para 
gestão 2017/2018
O funcionário Renato Vieira 
da Silva é o novo presidente 
da CIPA (Comissão Interna 
de Prevenção do Trabalho) na 
Usina Hidrelétrica Serra do Fa-
cão. Ele foi eleito para a gestão 
2017/2018 e comandará uma 
equipe que conta com outros 
três funcionários: Hermes Ro-
drigues dos Santos (vice-presi-
dente), Marcelo de Abreu Ro-
cha (suplente) e Luana Lopes 
Carneiro (secretária).

Para o próximo mandato, o ob-
jetivo da CIPA é dar prossegui-
mento ao bom trabalho realiza-
do, desenvolvendo atividades 
relacionadas ao bem-estar e à 
saúde dos colaboradores, além 
de fortalecer ações de seguran-
ça no trabalho. “É com muita 

honra que passo a ser presi-
dente da CIPA. Vou trabalhar 
para que os acidentes sejam 
eliminados da nossa rotina de 
trabalho”, destacou o presiden-
te Renato Vieira, acrescentan-
do que irá buscar sempre os 
melhores métodos e conceitos 
para a prevenção de acidentes 
e a segurança dos funcionários 
da SEFAC. 

O Gerente de Operação e Ma-
nutenção da Usina, Cícero 
Leonardo Neto, elogiou o tra-
balho realizado pela CIPA na 
gestão 2016/2017, presidida 
pelo funcionário Weder Franco 
Martins, e destacou que a nova 
diretoria está bem estruturada 
e comprometida com o sucesso 
do trabalho.

SEGURANÇA DO TRABALHO

O Diretor Administrativo Financeiro, Odair Carvalho, o Gerente Socio-
ambiental e Jurídico, Pablo Salgado, funcionários do Meio Ambiente e 
da Usina prestigiaram a posse da nova diretoria da CIPA

Certificado de Destaque
 Ambiental emitido pelo

Jornal do Meio Ambiente
do Estado de São Paulo

A Sefac foi certificada por
gerenciar riscos ambientais

relativos à operação e 
manutenção para geração/

transmissão de energia
elétrica em Davinópolis e

Catalão
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Dia das Mães é comemorado na 
Comunidade de Varão
Uma linda festa organizada 
pela SEFAC celebrou o Dia 
das Mães na Comunidade de 
Varão, em Davinópolis. Com 
direito a missa, bingo e um 
lanche especialmente prepara-
do para o evento, os moradores 
se emocionaram com a inicia-
tiva da empresa. Um vídeo em 
homenagem às mães também 
emocionou a todos. 

Uma das mais contentes com o 
evento era a moradora Iris Bor-
ges, que ganhou um jogo de 
panelas no bingo. “Em nome 
de toda a comunidade, agrade-
ço a SEFAC por promover um 
encontro tão bonito. Levo para 
casa esse jogo de panelas, mas 
também a felicidade por ter 
participado de um momento 
como esse”, elogiou. 

A nova academia de muscula-
ção do Clube do Povo, em Ca-
talão, já está funcionando com 
os equipamentos novos que 
foram repassados pela SEFAC, 
em cumprimento à parceria fir-
mada com a Secretaria Munici-
pal de Esportes. 

Na cerimônia de reinauguração 
da academia, no dia 5 de abril, 
o Diretor-Presidente da SE-
FAC, Luiz Albuquerque, fez a 
entrega oficial dos equipamen-
tos esportivos. 

Acompanhado do Gerente So-
cioambiental e Jurídico, Pablo 
Salgado, e de Wilson Neiva e 
Valesca Losanoff, ambos da 
Gerência de Responsabilidade 
Sociocultural de Furnas, Luiz 
Albuquerque elogiou o belo 
trabalho do secretário de Es-
portes, Giovani Cortopassi. 

O evento contou com a pre-
sença do prefeito Adib Elias, a 
secretária de Promoção e Ação 
Social, Adriete Corradi Elias, e 
vereadores do município.

SEFAC entrega material esportivo 
para o Clube do Povo

Equipe da SEFAC e moradores da Comunidade de Varão participaram 
do evento comemorativo ao Dia das Mães

COMPROMISSO SOCIAL APOIO ÀS COMUNIDADES

Um trator Massey Ferguson, 
equipado com carreta, roçadei-
ra e grade aradora, foi doado 
aos moradores da Comunidade  
de Fazenda Paulista, localiza-
da na área rural de Catalão. A 
entrega do equipamento foi um 
compromisso assumido pela 
SEFAC e o Instituto Alcoa de 
oferecer melhores condições 
para o desenvolvimento da ati-
vidade agrícola. 

Batizado de “Trator Solidário”, 
o projeto concretiza um antigo 
desejo da comunidade, já que 
há muito tempo os moradores 
solicitavam um trator para fa-
cilitar o trabalho no campo. 

O Diretor Administrativo Fi-
nanceiro da SEFAC, Odair 
Carvalho, representando a em-
presa e o Instituto Alcoa, entre-

gou as chaves do trator para a 
presidente da Associação dos 
Moradores da Fazenda Pau-
lista, Nerci Pádua Ribeiro. “É 
gratificante poder contribuir 
diretamente para a concretiza-
ção dessa antiga aspiração da 
comunidade.”

A gestora dos Programas de 
Educação Ambiental e Rein-
serção Social da SEFAC, 
Christiane Frezza, conduziu a 
cerimônia da entrega das cha-
ves. O engenheiro agrônomo, 
Hagnon Cangussu, destacou 
o empenho dos moradores e 
a organização da associação 
que possibilitaram a doação. 
Também estiveram presentes a 
educadora ambiental, Mayara 
Tristão, a técnica da área so-
cial, Lidiane Faustino e o téc-
nico agrícola, Jamil da Silva.

Projeto “Trator Solidário” 
beneficia comunidade rural

O atendimento a emergências 
será aprimorado pelo 10º Ba-
talhão Bombeiro Militar de 
Catalão. No dia 22 de junho, 
a SEFAC repassou uma lancha 
e equipamentos de mergulho 
para a corporação, em aten-
dimento à solicitação do co-
mandante Warley Martins de 
Sousa. 

Foram entregues máscaras de 
mergulho Full Face Mantis 
com mesa de recepção de su-
perfície SP-100D, para comu-
nicação com os mergulhadores, 
mesa de operação, medidor de 
profundidade e equipamentos 
de proteção individual. O obje-
tivo foi contribuir com as ativi-
dades de mergulho para resga-

te e salvamento de pessoas nos 
rios da região.

Acompanhado do Diretor Ad-
ministrativo Financeiro, Odair 
Carvalho, do Gerente Socio-
ambiental e Jurídico, Pablo 
Henriques Salgado, e da ges-
tora do Programa de Relacio-
namento com a Comunidade, 
Christiane Frezza, o Diretor
-Presidente da SEFAC, Luiz 
Albuquerque, ressaltou que 
a parceria da empresa com o 
Corpo de Bombeiros de Cata-
lão é antiga e será sempre re-
novada e valorizada. “É uma 
relação que muito nos orgulha, 
pois sabemos a importância 
das atividades desenvolvidas 
por essa instituição”, destacou. 

Corpo de Bombeiros de Catalão 
recebe equipamentos

Odair Carvalho representou a SEFAC e o Instituto Alcoa na cerimônia 
de entrega das chaves do projeto “Trator Solidário”

Diretores da SEFAC entregaram pessoalmente os equipamentos ao 10º 
Batalhão Bombeiro Militar de Catalão

Luiz Albuquerque, Pablo Salgado e lideranças políticas de Catalão presti-
giaram a reinauguração da academia de musculação do Clube do Povo
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SEFAC lança a campanha “Operação Cerrado Vivo”
A luta pela preservação do 
meio ambiente conta ago-
ra com mais uma importante 
contribuição: é a campanha 
“Operação Cerrado Vivo”, lan-
çada pela SEFAC no dia 8 de 
junho, na propriedade do casal 
William (pastor Bill) e Suzan 
Kieffer, na Comunidade de Fa-
zenda Pires, no município de 
Catalão. A iniciativa tem por 
objetivo combater queimadas 
em APPs [Áreas de Preserva-
ção Permanente]. 

Com o slogan “Prevenir é me-
lhor que apagar”, a campanha 
será realizada anualmente em 
parceria com o Corpo de Bom-
beiros de Catalão. O tenente 
Adilson Novaes Camargo é o 
responsável pelas atividades 
e ministrou treinamentos de 
combate a incêndios. Estive-
ram presentes o Diretor-Pre-
sidente, Luiz Albuquerque, o 
Gerente Socioambiental e Ju-
rídico, Pablo Henriques Salga-
do, e a equipe da SEFAC. 

ativamente, como o menino 
Rafael Pereira Castro, de 8 
anos. Ele comentou que gostou 
muito de Zag e seus amigos. 
“Aprendi que as queimadas 
não controladas fazem mal ao 
meio ambiente e podem des-
truir florestas inteiras”.

A professora Roberta Oliveira 
Santos, do CMEI [Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil] 
Alba Mathias, agradeceu a SE-
FAC pela oportunidade de en-

sinar temas tão importantes por 
meio do teatro. “Tenho certeza 
de que todo ensinamento pas-
sado na peça ficará guardado 
na memória dessas crianças”.

Ao final das apresentações, a 
plateia ganhou uma cartilha 
sobre a peça, na qual são abor-
dadas questões sobre o meio 
ambiente. A intenção é que as 
crianças se tornem multiplica-
doras das lições ambientais.

Peça teatral aborda os danos causados pelas queimadas

Luiz Albuquerque, Pablo Salgado e equipes do Meio Ambiente da SEFAC 
no lançamento da campanha “Operação Cerrado Vivo”

Os ensinamentos lúdicos do te-
atro motivaram a SEFAC a pa-
trocinar a apresentação da peça 
teatral “Zag, onde há fumaça, 
há fogo”, encenada pelo grupo 
Komedi em Campo Alegre de 
Goiás, Catalão e Davinópolis. 

Nos dias 16 e 17 de março, 
o espetáculo foi apresentado 
para alunos das escolas des-
ses municípios. Em Catalão, a 
peça foi encenada no auditório 
da UFG (Universidade Federal 

de Goiás). Ao todo, cerca de 
1,2 mil pessoas prestigiaram as 
apresentações.

Didática e interativa, a peça 
conta a história de Zag, um 
extraterrestre que vem à Ter-
ra para falar sobre recursos 
naturais, como água e solo, e 
também riscos à preservação 
ambiental, como os incêndios.
 
Durante as apresentações,  
crianças e adultos participaram 

MEIO AMBIENTE

Na oportunidade, os agriculto-
res receberam abafadores para 
combater o fogo e equipamen-
tos de proteção individual. Luiz 
Albuquerque elogiou a campa-
nha, ressaltando a importância 
de se formar uma consciência 
ecológica. “A SEFAC tem por 
responsabilidade advertir que 
queimadas não controladas tra-
zem prejuízos ao meio ambien-
te e a todos nós, tanto em rela-
ção à saúde quanto a aspectos 
econômicos”, alertou.

A campanha “Operação Cer-
rado Vivo” é permanente, pois 
o período de seca na região é 
bem prolongado. Dentre as 
ações previstas, está a realiza-
ção de treinamentos em mais 
três comunidades, em uma 
ação conjunta dos Programas 
de Educação Ambiental, Ges-
tão Patrimonial, Comunicação 
Social e Recomposição Vege-
tal. A intenção é orientar a po-
pulação para que ajude a com-
bater incêndios na região. 

Tenente Adilson realizou um treinamento de combate a incêndio com os 
moradores da Comunidade de Fazenda Pires

Crianças aprendem e se divertem com o espetáculo teatral Atores da peça “Zag, onde há fumaça, há fogo” e funcionários da SEFAC
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Protetores Ambientais visitaram a Saneago, na cidade de Davinópolis, e 
conheceram o sistema de coleta e tratramento de água e esgoto

Destaque também para a parti-
cipação dos protetores ambien-
tais na oficina “Bate lata”, ini-
ciativa que ensina a reciclar  e 
reutilizar materiais que seriam 
descartados, como garrafas 
pet, madeiras e metais, trans-
formando-os em instrumentos 
musicais. 

Por fim, eles participaram da 
primeira oficina com o Grupo 
Emcantar, que faz um trabalho 
musical mesclando tradição e 
inovação, e cuja matéria-prima 
são elementos da cultura popu-
lar, fundamentado numa con-
cepção de arte que proporciona  
um novo olhar sobre a vida.

Bombeiros Mirins visitam a Usina 
Hidrelétrica Serra do Facão
Crianças e adolescentes que 
participam do PROEBOM 
[Programa Educacional Bom-
beiro Mirim] ficaram encanta-
dos com a Usina Hidrelétrica 
Serra do Facão. Em visita ao 
empreendimento, no dia 20 de 
junho, eles aprenderam sobre 
o funcionamento da Usina e 
também sobre a importância da 
geração de energia para o de-
senvolvimento do país. 

Antes, porém, assistiram a uma 
palestra da analista ambiental 
da SEFAC, Cláudia Felix, so-
bre espécies nativas e exóticas, 
em especial o mexilhão doura-
do, molusco que vem causando 
danos aos ambientes aquáticos 
onde se reproduz. 

A visita dos bombeiros mi-
rins faz parte da estratégia da 
SEFAC de apresentar o em-
preendimento à comunidade, 
destacando a importância da 
Usina para a geração de ener-
gia hidrelétrica e também dos 
projetos sociais e ambientais 
desenvolvidos pela empresa.

O PROEBOM é uma iniciati-
va social destinada a crianças e 
adolescentes de 7 a 16 anos de 
idade que estudam em escolas 
públicas, oferecendo orien-
tação educacional para evitar 
maus hábitos e adotar práticas 
saudáveis. O foco é a valoriza-
ção dos ideais de cidadania e 
civismo na formação dos par-
ticipantes. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Dois temas bem relevantes 
foram abordados no primeiro 
semestre do projeto de forma-
ção de Protetores Ambientais: 
a conservação ambiental e o 
tratamento de resíduos sólidos. 

Para estudá-los na prática, alu-
nos do Colégio Estadual João 
Bernardes de Assunção, em 
Davinópolis, e jovens da Co-
munidade Rancharia, em Cam-
po Alegre de Goiás, visitaram 
o aterro sanitário de Catalão e a 
estação de água em Davinópo-
lis. Eles também conheceram 
a Usina Hidrelétrica Serra do 
Facão e participaram da oficina 
“Bate lata”, que ensinou a re-
aproveitar materiais como ma-
deira, plástico, metal e papel.

Na visita ao aterro sanitário 
de Catalão, os alunos acom-
panharam as diversas fases de 
beneficiamento dos materiais, 
como recebimento, pesagem, 
triagem e destinação final. Sob 
a orientação do gestor de re-
síduos sólidos, Thiago Elias, 

percorreram o local e aprende-
ram como funciona a coleta se-
letiva no município e o quanto 
é importante que os materiais 
sejam separados, pelo menos, 
em lixos seco e úmido.

Já na visita à Saneago [Compa-
nhia de Saneamento de Goiás], 
em Davinópolis, os protetores
ambientais conheceram o sis-
tema de coleta e tratamento de 
água e esgoto. Acompanhados 
pela educadora ambiental da 
SEFAC, Mayara Tristão, eles 
entenderam a relação intrínse-
ca entre a preservação do meio 
ambiente e a qualidade da água. 
Ao final da atividade, recebe-
ram as cartilhas “Água” e “Pre-
venção do mexilhão-dourado”, 
ambas elaboradas pela SEFAC.

Outra atividade interessante foi 
a visita à Usina Serra do Facão, 
em que eles constataram a preo-
cupação com o meio ambiente, 
desde a adoção de práticas sus-
tentáveis até a conscientização 
ambiental dos funcionários.

Protetores Ambientais concluem as atividades do primeiro semestre

Alunos da Escola Municipal 
Cristina de Cássia Rodovalho e 
representantes das Secretarias 
de Meio Ambiente e Educação, 
ambas de Catalão, participa-
ram da caminhada ambiental 
em torno da represa do Clube 
do Povo, em comemoração ao 
Dia Mundial da Água, celebra-
do em 22 de março. 

A SEFAC, uma das apoiadoras 
da atividade, distribuiu frutas 
e squeezes aos participantes. 
Compareceram ao evento a 
gestora dos Programas de Edu-
cação Ambiental e Reinserção 
Social, Christiane Frezza, a 
educadora ambiental, Mayara 
Tristrão, e a assessora de im-
prensa, Mirella Franco. 

Caminhada ambiental celebra o 
Dia Mundial da Água

Caminhada ambiental serviu para alertar sobre a importância da água 

Bombeiros mirins visitaram as instalações da Usina e aprenderam sobre 
a importância da geração de energia 

SEFAC e Polícia Militar Ambiental 
realizam operação conjunta
Entre os dias 22 e 25 de junho, 
a Polícia Militar Ambiental e a 
SEFAC realizaram uma ope-
ração conjunta, tanto por terra 
quanto por água, para capturar 
equipamentos usados na pesca 
predatória e também aplicar 
multas nos invasores das APPs 
[Áreas de Preservação Perma-
nente]. O resultado foi a pri-
são de seis pessoas por crimes

ambientais e a apreensão de 45 
redes de pesca e 11 quilos de 
pescado. 

O comandante da operação, 
sargento André Fernandes, elo-
giou o resultado e comentou 
que novas operações serão fei-
tas em parceria com a SEFAC. 
“É fundamental que o cidadão 
aprenda que existem punições 
para quem não cumpre a lei”. 
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Centro Integrado do Cerrado abriga exposições 
Duas exposições coletivas no 
CIC [Centro Intregrado do 
Cerrado] abordaram temas 
interessantes: a luta dos estu-
dantes por um Brasil melhor e 
a evolução da espécie humana. 
Cerca de 40 pessoas prestigia-
ram a inauguração, no dia 3 de 
maio. 

Batizada de “Movimento Estu-
dantil UFG – CAC”, essa ex-
posição coletiva foi organizada 
pelos estudantes do curso de 

Ciências Sociais e mostra as 
fotografias do aluno Irã Porto 
sobre a participação de estu-
dantes da UFG [Universidade 
Federal de Goiás] – Campus 
Catalão, em manifestações 
ocorridas em Brasília em 2016, 
quando jovens protestaram 
contra a corrupção e reivindi-
caram melhorias na educação, 
saúde e serviços públicos. 

Ambientada pela aluna do cur-
so Ciências Sociais, Amanda

Quem quiser conhecer detalhes 
da cultura do Cerrado já conta 
com uma boa opção bibliográ-
fica. É o livro “Saberes e Prá-
ticas Culturais Do e No Cer-
rado Brasileiro”, lançado no 
dia 21 de junho no CIC [Cen-
tro Integrado do Cerrado], em 
uma parceria da SEFAC com 
o NIESC [Núcleo Interdisci-
plinar de Pesquisa e Estudos 
Culturais] da UFG, Regional 
Catalão. 

Em 228 páginas, os autores 
Regma Maria dos Santos, Val-
deci Rezende Borges e Ismar 
da Silva Costa abordam diver-
sos aspectos relacionados com 
o Cerrado, como as festas, a 
devoção religiosa, as cidades, 

as crenças populares, as comu-
nidades quilombolas e outros. 

Cerca de 60 pessoas presti-
giaram o lançamento do livro. 
Além dos autores e outros con-
vidados, estiveram presentes o 
Diretor-Presidente da SEFAC, 
Luiz Albuquerque, o Diretor 
Administrativo Financeiro, 
Odair Carvalho, e o Geren-
te Socioambiental e Jurídico, 
Pablo Salgado.

Durante o evento, poesias e 
músicas sobre fatos e costumes 
da região criaram um ambiente 
cultural bem agradável. Ao fi-
nal, os autores falaram sobre o 
livro e organizaram uma sessão 
de autógrafos. 

Espetáculo teatral “Juca” encena 
a vida do agricultor poeta

Fotografias da exposição sobre “Movimento Estudantil UFG - CAC”

Em comemoração aos 20 anos 
do NIESC [Núcleo Interdisci-
plinar de Pesquisas e Estudos 
Culturais], órgão de pesquisa 
ligado à UFG [Universidade 
Federal de Goiás], a SEFAC 
apoiou a apresentação da peça 
“Juca”, que conta a história do 
poeta Juca da Angélica, ho-
mem da roça e da poesia. Cerca 
de 600 pessoas prestigiaram o 
espetáculo, realizado no audi-
tório da UFG, no dia 4 de maio.

Encenada a partir de uma ex-
tensa pesquisa sobre obra do 
poeta, organizada pelo diretor 
Luiz Humberto Arantes, a peça 

teatral leva ao palco a dimen-
são poética dos aspectos regio-
nais proposta por Juca, inclusi-
ve com o texto em versos.

Falecido em 2016, aos 98 anos, 
o poeta Juca foi descoberto 
quando ainda morava em sua 
pequena fazenda no interior do 
município de Lagoa Formosa, 
em Minas Gerais. Em razão 
de sua pouca escolaridade, ele 
registrou na memória fatos de 
seu tempo e de sua lida, que, 
transmitidos oralmente muitos 
anos depois, resultou na publi-
cação do livro “Meu Canto é 
Saudade”.

Pereira de Castro, e pelo estu- 
dante do curso de História, He-
ber Borges da Silva, ambos es-
tagiários do CIC, a exposição 
destaca fotos que evidenciam 
o protagonismo da juventude, 
que passou a lutar por novas 
bandeiras reivindicatórias no 
atual momento político brasi-
leiro. “É muito legal constatar 
o engajamento dos estudan-
tes  na luta por dias melhores 
para o nosso país”, elogiou o 
aluno da UFG, Bruno Mendes.

Já a mostra “Biologia Humana: 
crítica da evolução e arqueolo-
gia”, organizada por estudantes 
do curso de Biologia da UFG – 
Catalão, expõe banners sobre 
a origem das espécies e tam-
bém da família Leakey, res-
ponsável por importantes des-
cobertas arqueológicas. Além 
disso, há uma reprodução da 
foto de Lucy, hominídeo en-
contrado na Etiópia pelo paleo-
antropólogo americano Donald 
Johanson, no ano de 1974.

Reprodução da foto de Lucy, hominídeo encontrado na Etiópia

Integração entre os atores e a plateia revelam a beleza do espetáculo 
teatral “Juca”, encenado no auditório da UFG, Regional Catalão Autores e diretores da SEFAC durante o lançamento do livro

CULTURA

Lançado o livro “Saberes e 
Práticas Culturais Do e No 
Cerrado Brasileiro”
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Documentário “Tecendo Memórias” homenageou as ex-operárias da 
Fábrica de Tecidos Rio Tinto, de Uberlândia

o Diretor Administrativo Fi-
nanceiro, Odair Carvalho, o 
Gerente Socioambiental e Ju-
rídico, Pablo Henriques Salga-
do, a secretária de Promoção e 
Ação Social de Catalão, Adrie-
te Corradi Elias, o secretário 
de Assuntos Comunitários, 

Leovil Evangelista, o asses-
sor da Secretaria de Indústria 
e Comércio, Sérgio Gebara, a 
coordenadora dos projetos cul-
turais do CIC, Regma Maria 
dos Santos, e os professores da 
UFG, Ismar da Silva Costa e 
José Luiz Solazzi.

EDUCAÇÃO

CIDADANIA

Um trabalho conjunto entre a 
SEFAC e a UFG [Universida-
de Federal de Goiás] – Campus 
Catalão possibilitou a realiza-
ção de dois belos eventos cul-
turais em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, co-
memorado no dia 8 de março. 

O CIC [Centro Integrado do 
Cerrado] foi o local escolhido 
para exibição do documentário 
“Tecendo Memórias”, que re-
lata a trajetória de vida das te-
celãs de Uberlândia, e também 
da exposição fotográfica “Sen-
zenina: a mulher, o aprisiona-
mento, suas dores e a morte”, 
que critica a tradicional burca, 
vestimenta obrigatória usada 
pelas mulheres mulçumanas. 

Exibido pela manhã, o docu-
mentário “Tecendo Memó-
rias” emocionou os presentes 
ao mostrar depoimentos de ex
-operárias da Fábrica de Teci-
dos Rio Tinto, de Uberlândia, 
que trabalhavam no setor de 
tecelagem. Mesmo suportando 
rotinas diárias exaustivas, so-
madas ao trabalho doméstico, 
elas contam com orgulho os 
anos que passaram na fábrica.  

Em seguida, a cineasta Iara 
Magalhães, falou sobre a ex-
periência de ser a responsável 
pela direção do documentário 
e a alegria de fazer cinema, 
atividade que, segundo ela, é 
coletiva e cujo objetivo é pro-

vocar nas pessoas o desejo de 
contar suas histórias e dar voz 
ao outro. 

À noite, foi a vez da inaugu-
ração da exposição fotográ-
fica “Senzenina: a mulher, o 
aprisionamento, suas dores e a 
morte”, do fotógrafo João Ta-
vares. São 12 fotografias que 
estimulam o debate sobre a 
burca, peça obrigatória do ves-
tuário feminino mulçumano. 

Na visão do fotógrafo, a bur-
ca é a forma de repressão das 
vontades das mulheres mul-
çumanas, o símbolo das dores 
que elas carregam. Senzenina, 
o título da exposição, signifi-
ca “o que nós fizemos?”, uma 
pergunta que questiona o tra-
tamento concedido à mulher 
mulçumana.

Um dos destaques da exposi-
ção foi o ambiente montado, 
no qual a burca veste um ma-
nequim e está disponível para 
quem quiser experimentá-la, 
ou como cita o fotógrafo, sen-
tir a sensação da invisibilidade. 
“A ideia é motivar o público a 
refletir sobre os problemas en-
frentados pelas mulheres numa 
sociedade machista e que des-
preza a mulher”, explica João. 

Cerca de 200 pessoas parti-
ciparam dos eventos, dentre 
eles o Diretor-Presidente da 
SEFAC, Luiz Albuquerque,

Eventos culturais celebram o Dia Internacional da Mulher

Diretores da SEFAC e o fotógrafo João Tavares

Programa “Furnas Educa” volta a Catalão
Por meio da parceria com a 
SEFAC, a caravana “Furnas 
Educa” voltou a desenvolver 
suas atividades educacionais 
na cidade de Catalão, nos dias 
9, 10 e 11 de maio. 

Trata-se de um programa vol-
tado para  crianças e adoles-
centes que tem como proposta 
trabalhar, de forma lúdica, in-
terativa e divertiva, conceitos 
de bem-estar, cidadania, sus-
tentabilidade, uso racional de 
água e energia e respeito às 
diferenças. 

Nesse retorno a Catalão, a 
equipe de Furnas esteve em 
três instituições de ensino: 
as Escolas Municipais Nilza 
Ayres Pires, Frei João Francis-
co e José Sebba. Aproximada-
mente 900 alunos participaram 
de jogos e brincadeirais que 
ensinaram lições importantes 

para o dia a dia, como o consu-
mo consciente e sustentável de 
energia elétrica e a importân-
cia da alimentação saudável. 
Questões relacionadas a gêne-
ro e bullying também foram 
objetos de conversas com os 
estudantes.

A gestora do Programa de Rela-
cionamento com a Comunida-
de, Christiane Frezza, elogiou 
a caravana “Furnas Educa” e 
destacou a relevância das ações 
desenvolvidas pelo projeto. “A 
SEFAC é uma empresa que va-
loriza a educação das crianças 
da nossa cidade. Parcerias com 
projetos que fazem diferença é 
sempre animador”.

O Programa “Furnas Educa” 
abrange instituições públicas 
e privadas, preferencialmente 
alunos do Ensino Fundamental 
e Médio.

Por meio de jogos e brincadeirais, os alunos aprenderam lições impor-
tantes, como consumo consciente de energia e alimentação saudável
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SEFAC leva caravana para visitar a
Feira Agro Centro-Oeste Familiar
Um total de 25 pessoas, en-
tre profissionais da SEFAC, 
alunos do projeto Protetores 
Ambientais de Davinópolis, 
estudantes do curso superior 
de Educação no Campo da 
UFG [Universidade Federal 
de Goiás] e agricultores aten-
didos pelo PARES [Programa 
de Apoio e Reinserção Social] 
e PEA [Programa de Educação 
Ambienta], participou da visi-
ta à Feira Agro Centro Oeste, 
organizada pela SEFAC, em 
parceria com o Sebrae [Serviço 
Brasileiro de Apoio a Micro e 
Pequenas Empresas], no dia 9 
de junho, em Goiânia. 

Promovida anualmente, a Fei-
ra Agro Centro-Oeste Familiar 
busca incentivar a agricultura 
familiar, conscientizar produ-
tores rurais sobre atividades 
agroecológicas e também apre-
sentar tecnologias ecoeficien-
tes. Nessa edição, cerca de 2 
mil pessoas estiveram lá du-
rante os quatro dias do evento.
 

Os visitantes aproveitaram a 
oportunidade para participar 
de oficinas, palestras e rodas 
de conversas sobre diversos 
temas alinhados com ativida-
des que desenvolvem em suas 
propriedades, como culinária 
com frutos do Cerrado, Pronaf 
[Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Fa-
miliar], agroecologia, compos-
tagem, inspeção de produtos, 
boas práticas de fabricação, 
segurança alimentar e outros. 

Todas as atividades promo-
vidas pela feira contribuíram 
para o aprendizado do grupo e 
despertou um olhar mais crítico 
e consciente sobre a agroeco-
logia. “A visita foi importante 
para todos conhecerem outras 
metodologias de produção de 
orgânicos, além das opções de 
programas regionais e federais 
para comercialização de pro-
dutos da agricultura familiar”, 
elogiou o técnico agrícola da 
SEFAC, Jamil da Silva.

O perito da Polícia Nacional 
do Japão, Taro Matsunaga, o 
representante da Coordenação 
Geral e Programas Estratégi-
cos da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (Senasp), 
Luciano Ramos Ribeiro, a co-
mandante do Centro da Polícia 
Militar Comunitária de Goi-
ânia, major Cláudia da Silva 
Lira, o tenente-coronel Pinhei-
ro e o comandante do 18º Bata-
lhão da Polícia Militar de Ca-
talão, tenente-coronel Silveira, 
visitaram a Usina Hidrelétrica 
Serra do Facão no dia 27 de 
abril.

O grupo foi recebido pelo su-
pervisor de operação, Jorge 
Medeiros, que explicou aos 
visitantes o funcionamento da 
Usina e a importância da ge-
ração de energia limpa para o 
país. Após a conversa, eles co-
nheceram as instalações.

A visita fez parte das ativida-
des da Polícia Militar de Goiás, 
em cumprimento a um acordo 
de cooperação técnica entre os 
governos do Brasil e do Japão, 
que visa à troca de experiên-
cias para difundir a filosofia de 
Polícia Comunitária no Brasil.

MEIO AMBIENTE

Um encontro para esclarecer 
dúvidas sobre a produção de 
mel animou os moradores da 
Comunidade Pirapitinga, em 
Campo Alegre de Goiás, inte-
ressados em investir na ativi-
dade. No dia 2 de maio, eles 
ouviram atentamente as orien-
tações da consultora do Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio a 
Micro e Pequenas Empresas), 
Gabriela Scander, em uma 
conversa informal realizada na 
propriedade da agricultora Ma-
ria do Carmo Calaça. 

A apicultura é considerada 
hoje uma das boas opções para 
a agricultura familiar, pois 
oferece possibilidade de gera-
ção de renda. As abelhas são 

fundamentais para a manuten-
ção das espécies vegetais.  Em 
decorrência da polinização, 
produzem mel, pólen, cera, ge-
leia real e própolis.

Durante o encontro, Gabriela 
abordou temas como viabilida-
de econômica da apicultura, o 
crescimento do mercado con-
sumidor do mel, a importância 
da polinização para biodiversi-
dade e até mesmo o preconcei-
to que cerca a produção de mel 
em razão do medo de picadas 
das abelhas. Após a conversa, 
os participantes ficaram con-
fiantes em iniciar a atividade, 
que fará parte do Dia de Cam-
po, previsto para o mês de julho 
na Comunidade Pirapitinga.

Gabriela Scander conversa com agricultores da Comunidade Pirapitinga

GERAÇÃO DE RENDA

Sebrae orienta agricultores sobre 
apicultura

Perito da Polícia Nacional do 
Japão visita a UHE Serra do Facão

O trabalho conjunto da equipe 
de Manutenção da Usina Hi-
drelétrica Serra do Facão foi 
fundamental para a correção de 
um problema na UG [Unidade 
Geradora] 1, ocorrida no dia 31 
de maio. Graças ao empenho 
dos funcionários, coordenados 
pelo Gerente de O&M, Cícero 
Neto, a UG 1 voltou a operar 
normalmente às 15 horas do 
dia 2 de junho. 

Tecnicamente chamada de 
“Falha à Terra”, a anormali-
dade foi detectada a partir da 
adequada operação do sistema 
de proteção da máquina. Ime-
diatamente, a ocorrência foi 
relatada ao ONS (Operador 
Nacional do Sistema Elétrico), 

que indisponibilizou a UG 1 
para permitir a execução dos 
trabalhos de localização e re-
paro do defeito.

Com a realização de ensaios 
e de serviços de inspeção, foi 
possível constatar a presença 
de um ponto de fuga à terra no 
interior do barramento blinda-
do do gerador, em decorrência 
das chuvas e de uma falha na 
vedação do barramento. 

Os componentes defeituosos 
foram retirados, o local passou 
por uma limpeza, foi recupera-
da a vedação externa do barra-
mento e repetidos os ensaios 
elétricos, permitindo a norma-
lização da Unidade Geradora. 

Unidade Geradora 1 volta a operar 
após falha elétrica

Cerca de 2 mil pessoas visitaram a Feira Agro Centro-Oeste Familiar

UHE SERRA DO FACÃO

Comitiva visita a Usina Hidrelétrica Serra do Facão


